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Tárgy: A Benocz Tamás, magyar állampolgár által benyújtott 0518/2009. számú 
petíció a közösségi jogszabályok állítólagos megsértéséről a könnyű 
négykerekű motorkerékpárok (mopedautók) forgalomba hozataláról és 
használatáról Magyarországon

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi a könnyű négykerekű motorkerékpárok (mopedautók) 
forgalomba hozatalát és használatát szabályozó magyar eljárásokat. A petíció benyújtója 
szerint ezek a járművek megfelelnek a 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
az L6 kategóriájú, "könnyű, négykerekű motorkerékpárokra" vonatkozó rendelkezéseinek, és 
ezért így kellene őket Magyarországon forgalomba hozni. Ehelyett a petíció benyújtója kifejti, 
hogy a magyar jogalkotó az L6 kategóriájú járműveket könnyű, négykerekű kerékpároknak 
tekinti. A petíció benyújtójának álláspontja szerint ez a félreértés abból adódik, hogy a 
magyar piacon a négykerekű járműveket személygépkocsiként forgalmazzák, amelyek 
vezetőinek B-típusú jogosítvánnyal kell rendelkezniük ahelyett, hogy M-típusú jogosítványt 
kérnének, akárcsak a többi motorkerékpár esetén. A petíció benyújtójának álláspontja szerint 
a négykerekű járművek a regisztrációs eljárás során elveszítik a származási országukban 
ilyenként való minősítésüket, amint Magyarországra importálják őket. A petíció benyújtója az 
ügy kivizsgálását kéri az Európai Parlamenttől.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. július 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 
202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. október 26.
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A petíció benyújtója egy magyar állampolgár, aki megkérdőjelezi a könnyű négykerekű 
motorkerékpárok (mopedautók) forgalomba hozatalát és használatát szabályozó magyar 
eljárásokat. A petíció benyújtója szerint ezek a járművek megfelelnek a 2002/24/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv az L6e kategóriájú, „könnyű, négykerekű motorkerékpárokra” 
vonatkozó rendelkezéseinek, és ezért így kellene azokat Magyarországon forgalomba hozni. 
Ehelyett, a petíció benyújtója kifejti, hogy a magyar jogalkotó az L6e kategóriájú járművek 
2002/24/EK irányelvben meghatározott definícióját két nemzeti jogi aktusban hajtotta végre: 

- 5/1990.(IV.12.)  KöHÉM miniszteri rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról, 
és

- 1/1975(II.5) KPM-BM együttes miniszteri rendelet a közúti közlekedés szabályairól 
(magyar közlekedésrendészeti szabályok). 

A petíció benyújtója úgy tartja, hogy a négykerekű motorkerékpárok magyar 
közlekedésrendészeti szabályokban meghatározott definíciója ellentétben áll az L6e 
kategóriájú járművek 2002/24/EK irányelvben használt definíciójával.  Kifejti, hogy a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság a négykerekű motorkerékpárok magyar piacon történő 
forgalomba hozatalakor a magyar közlekedésrendészeti szabályokban helytelenül 
meghatározott definíciót alkalmazza. A petíció benyújtója fenntartja azon álláspontját, hogy 
ennek a hibás besorolásnak köszönhetően az L6e kategóriájú járművek a magyar piacon 
történő forgalomba hozatal esetében M1 kategóriájúnak minősülnek és vezetőiknek B típusú 
vezetői engedélyre van szükségük a más segédmotoros kerékpároknál szükséges M típusú 
vezetői engedély helyett. A petíció benyújtója azon az állásponton van, hogy ami a 
nyilvántartásba vételi eljárást illeti, Magyarországra történő importálásukat követően a 
négykerekű járművek elvesztik a származási országban megszerzett státuszukat. 

A Bizottság észrevételei 

A két-, illetve háromkerekű gépjárművek típusjóváhagyására és első nyilvántartásba vételére 
a 2002/24/EK irányelv vonatkozik (amely a négykerekű motorkerékpárok definícióját is 
meghatározza)1, amely Magyarország 2004 májusában történt uniós csatlakozása óta 
alkalmazandó. Ez az irányelv meghatározza azoknak a járműkategóriáknak az összehangolt 
definícióját, amelyek a hatálya alá tartoznak.   

Az 1 cikk (3) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy a 2002/24/EK irányelv az alábbi 
jellemzőkkel rendelkező négykerekű motorkerékpárokra is vonatkozik:

a) könnyű, négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege kevesebb 350 kg-nál 
(L6e kategória), a 45 km/h-t meg nem haladó legnagyobb tervezési sebességű elektromos 
járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek

i. hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 a külső gyújtású motorok esetében, vagy
ii. legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belsőégésű motorok 

esetében; vagy
                                               
1 A motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 124, 
2002.5.9., 1. o.).
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iii. folyamatosan leadott legnagyobb névleges teljesítménye nem több 4 kW-nál 
elektromos motorok esetében.

Ezeknek a járműveknek teljesíteniük kell az L2e kategóriához tartozó háromkerekű 
segédmotoros kerékpárokra alkalmazható műszaki követelményeket, kivéve ha külön 
irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel. 

b) az a) pontban említetteken kívüli négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen 
tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek 
esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem 
számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot. 
Ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába 
tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve ha külön 
irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel.

A petíció benyújtója szerint a négykerekű motorkerékpárok az alábbi két magyar jogalkotási 
aktusban kerültek meghatározásra:

* Közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KöHÉM miniszteri 
rendelet 1. Rész, B. Függelék, 1. cikk (3) bekezdés:

„(3) Ezt a Függeléket négykerekű triciklikre is alkalmazni kell, azaz négykerekű, alábbi 
jellemzőkkel rendelkező gépjárművekre: 
könnyű, négykerekű triciklikre, amelyek terheletlen tömege legfeljebb 350 kg (L6e 
kategória), elektromos járművek esetében nem számítva az akkumulátorok tömegét, amelyek 
legnagyobb tervezési sebessége legfeljebb 45 km/ó, és
3a1) amelyek motorjának hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 szikragyújtású motoroknál,
vagy
3a2) amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye legfeljebb 4 kW egyéb belső égésű motorok 
esetében,
vagy
3a3) amelyek legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 kW, elektromos 
motor esetében.

Ezeknek a járműveknek teljesíteniük kell az L2e kategóriájú háromkerekű segédmotoros 
kerékpárokra alkalmazandó műszaki követelményeket kivéve, ha az MR. B. Függelék 
vonatkozó mellékletei bármelyikében eltérően van meghatározva”.

* 1/1975(II.5) KPM-BM együttes miniszteri rendelet a közúti közlekedés szabályairól (magyar 
közlekedésrendészeti szabályok) II. fejezetének 1. Függeléke:

„r) Segédmotoros kerékpár: olyan két-, három- vagy négykerekű jármű, amelyet 50 cm3-t 
meg nem haladó lökettérfogatú belső égésű motor vagy legfeljebb 4 kW teljesítményű egyéb 
motor hajt, tervezési végsebessége a 45 km/óránál nem nagyobb és saját tömege legfeljebb 
350 kg.”

A két meghatározás közti legfőbb különbség az, hogy amíg az 5/1990.(IV.12.) KöHÉM 
miniszteri rendelet, a 2002/24/EK irányelvvel összhangban, szikragyújtású motorok esetében 
50 cm3-ben határozza meg a motor maximális hengerűrtartalmát, addig a közúti közlekedés 
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szabályairól szóló 1/1975(II.5) KPM-BM együttes miniszteri rendelet (magyar 
közlekedésrendészeti szabályok) ugyanezt a maximális határt minden belső égésű motorra 
alkalmazza.  

Ez azt jelenti, hogy míg a 2002/24/EK irányelv nem ír elő maximális motor hengerűrtartalmat 
a diesel motorral felszerelt L6e kategóriájú járművek számára (amelyekkel a petíció 
benyújtójának panasza is kapcsolatos), addig a magyar jogszabályok, a magyar 
közlekedésrendészeti szabályokon keresztül, meghatározzák a hengerűrtartalom felső határát.

A Bizottság értesülése szerint a magyar Nemzeti Közlekedési Hatóság a tipikusan diesel 
motorokkal felszerelt négykerekű motorkerékpárokat az M1 járműkategóriába sorolja, mivel 
nem felelnek meg a magyar közlekedésrendészeti szabályokban megszabott 50 cm3 maximális 
motor hengerűrtartalmi kitételnek. 

Ami az érintett járműkategóriákra vonatkozó vezetői engedélyeket illeti, a járműkategóriák 
meghatározását a 2006/126/EK irányelv 4. cikke tartalmazza. A 2006/126/EK irányelv ebben 
a tekintetben a 2002/24/EK irányelvre hivatkozik. A 2002/24/EK irányelv 1. cikke (3) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott könnyű, négykerekű motorkerékpárok esetében 
„AM” kategóriájú vezetői engedély szükséges, míg ugyanezen irányelv 1. cikke (3) 
bekezdésének b) pontjában meghatározott négykerekű motorkerékpárok esetében „B1” 
kategóriájú vezetői engedély szükséges.

Az L6e kategóriájú járművek esetében, amelyek terheletlen tömege legfeljebb 350 kg, AM 
kategóriájú vezetői engedélyre van szükség.

Következtetés

Mivel a petíció benyújtója által szolgáltatott információ felveti annak a lehetőségét, hogy a 
négykerekű motorkerékpárok meghatározását tartalmazó magyar jogszabály (1/1975(II.5) 
KPM-BM együttes miniszteri rendelet a közúti közlekedés  szabályairól (magyar 
közlekedésrendészeti szabályok) nincsen összhangban a 2002/24/EK irányelv részét képező 
meghatározásokkal, ezért a Bizottság megteszi a szükséges lépéseket, hogy az ügyet a magyar 
hatóságokkal együtt kivizsgálják. A vizsgálatok befejeztével a Petíciós Bizottságot értesítik a 
Bizottság következtetéseiről.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

Az Európai Parlament elnökéhez intézett, 2009. november 1-jén kelt levelében a petíció 
benyújtója elismeri, hogy a magyar hatóságok a forgalomba hozatal tekintetében immár 
megfelelő besorolást alkalmaznak a könnyű négykerekű motorkerékpárok esetében. Ehelyett 
az állítólagos hátrányos megkülönböztetés miatti aggodalmának ad hangot, mivel a könnyű 
négykerekű motorkerékpárok vezetéséhez „B” típusú vezetői engedély megszerzését írják elő.

A petíció benyújtójához intézett korábbi közleményében foglaltaknak megfelelően a Bizottság 
úgy vélte, hogy az ügyet a magyar hatóságokkal közösen ki kell vizsgálni, így a gyors és 
hatékony megoldás érdekében azt előterjesztették az EU kísérleti programjában való 
részvételre (hivatkozási szám: 618/09/ENTR). A könnyű négykerekű motorkerékpárok 
forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályokat és az illetékes hatóságok által végzett 
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kapcsolódó besorolásokat illetően a Bizottság 2009. október 19-én levélben tájékoztatást kért 
a magyar kormánytól.

A magyar kormány erre 2009. december 28-án kelt levelében válaszolt. Válaszában a magyar 
kormány kifejtette, hogy a könnyű négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyását és 
forgalomba hozatalát a 2002/24/EK irányelvet a nemzeti jogba átültető 5/1990 (IV.12) 
miniszteri rendelet szabályozza. E tekintetben a magyar kormány azt állítja, hogy a könnyű 
négykerekű motorkerékpárok fogalommeghatározása összhangban áll a 2002/24/EK 
irányelvvel, valamint hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság a járművek típusjóváhagyásakor 
és forgalomba hozatalakor az említett meghatározásnak megfelelő besorolást alkalmazza. 
Másrészről a közlekedésrendészeti szabályok e célokra nem vonják besorolás alá az ilyen 
típusú járműveket.  A közlekedésrendészeti szabályok ehelyett a járművek közlekedésben 
való használatának feltételeit és az ehhez szükséges vezetői engedély típusát írják elő. A 
vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv, amelyet 2011. január 19-éig kell átültetni 
a nemzeti jogba, bevezeti az „AM”, illetve a „B1” típusú vezetői engedélyt, amelyek közül az 
előbbi az L6e kategóriájú (könnyű), az utóbbi pedig az L7e kategóriájú (egyéb) négykerekű 
motorkerékpárok esetében kötelező. A magyar kormány azt állítja, hogy a 2006/126/EK 
irányelv nemzeti jogba való átültetéséhez szükséges jogszabályi módosítások várhatóan 2010-
ben fejeződnek be. 

A vizsgálatok nyomán a Bizottság megállapította, hogy a magyar jogszabály megfelelően 
ülteti át a nemzeti jogba a 2002/24/EK irányelvet. Továbbá nincs arra utaló jel, hogy a könnyű 
négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásakor és forgalomba hozatalakor a magyar 
hatóságok helytelen besorolást alkalmaznának. A közlekedésrendészeti szabályok azon 
rendelkezései, amelyek a könnyű négykerekű motorkerékpárokhoz szükséges vezetői 
engedélyekre vonatkozó követelményeket szabályozzák, nem tartoznak a 2002/24/EK 
irányelv hatálya alá, következésképpen nem sérthetik az irányelv rendelkezéseit.


